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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 733الكتاب : 

  احلكمة من خلق اإلنسان
  خلق هللا تعاىل الثقلني حلكمة جليلة وغاية نبيلة؛ وهي عبادته سبحانه وتعاىل.
نس، وأشار إىل ويف هذه املادة بني الشيخ احلكمة اليت من أجلها خلق هللا عز وجل اجلن واإل
  أمهية التوفيق بني العبادة وطلب الرزق، مث أجاب فضيلته على أسئلة احلضور.

  الغاية من خلق املالئكة واإلنس واجلن
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأ
  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

ُتْم ُمْسِلُموَن )[آل عمران:   ] .102{ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ
ُهَما رَِجاًال  { يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلقَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ] .1ساء:َكِثرياً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً } [الن
اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  { يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا

َ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً } [األحزاب:   ] .71-70َوَمْن يُِطْع اهللَّ
وسلم، وشر  أما بعد: فإن خري الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممٍد صلى هللا عليه وآله

ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.   األمور حمدثا
وبعد: فكلميت اآلن جواب عن سؤال مل يعتد الناس أن يطرحوه، وهم يف الواقع يف حاجة إىل أن 

يذكروا جبوابه، أال وهو: ملاذا خلق هللا اخللق من املالئكة واإلنس واجلن؟ اجلواب يف القرآن 
رمي، وبطبيعة الواقع ال أقدم إليكم شيئاً جمهوًال يف ظن لدى كافة املسلمني، وإمنا هي: أوًال: الك

  الذكرى، والذكرى تنفع املؤمنني.
ذا التذكري أمراً قد يكون كثري من الناس عنه غافلني.   وثانياً: أريد أن أربط 

ْنَس ِإالَّ فجواب ذاك السؤال يف قوله تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي: { وَ  َما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْألِ
ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد َأْن ُيْطِعُموِن * ِإنَّ اهللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ  ِة اْلَمِتُني } لِيَـْعُبُدوِن * َما ُأرِيُد ِمنـْ

 عز وجل ] إذاً: هذه اآلية تعطينا الغاية واحلكمة اليت من أجلها خلق هللا58-56[الذاريات:



م عز وجل يف القرآن الكرمي بقوله: { ال  اإلنس واجلن، ومن باب أوىل املالئكة الذين وصفهم ر
] هذه احلكمة هي: أن يعبدوا هللا وحده 6يـَْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن } [التحرمي:
  ريك له.ال شريك له، خلق اجلن واإلنس ليعبدوه وحده ال ش

  كيفية التوفيق بني العبادة وطلب الرزق
ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد  مث ذكر هللا عز وجل بعد احلكمة اليت بينها قوله تبارك وتعاىل: { َما ُأرِيُد ِمنـْ

ِة اْلَمِتُني } [الذاريات: َ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ   ] .58-57َأْن يُْطِعُموِن * ِإنَّ اهللَّ
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ُهْم ِمْن ِرْزٍق } [الذاريات: ]؟ أي: لكي ال يهتم املسلم 57ملاذا ذكر ربنا عز وجل: { َما ُأرِيُد ِمنـْ
برزقه اهتمامه بعبادة ربه، أي: جيب عليه أن يهتم مبا من أجله خلق، وليس أن يهتم بالرزق؛ ألن 

مه، كما تعلمون من الرزق قد تكفله هللا عز وجل لعباده وقدره منذ أن كان جنيناً يف بطن أ
األحاديث الصحيحة، اليت جاء فيها أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ذكر أن هللا تبارك وتعاىل 

يرسل ملكاً إىل اجلنني وهو يف بطن أمه، فينفخ فيه الروح بعد أن جاوز األربعة األشهر، ويسأل 
ا قد سجل، كما جاء يف ربه عن عمره، وعن رزقه، وعن أجله، وعن سعادته أو شقاوته، كل هذ

قوله تبارك وتعاىل على قوٍل من أقوال املفسرين يف قوله عز وجل: { َوِيف السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما 
] فاهلل عز وجل قد قدر الرزق منذ القدمي، ولذلك فال ينبغي للمسلم 22ُتوَعُدوَن } [الذاريات:

  بالسعي وراء رزقه، ال.ال أقول: أال يهتم  - وأرجو االنتباه!-أن يهتم برزقه 
وإمنا أعين وأصرح فأقول: ال ينبغي أن يهتم املسلم بتحصيل رزقه بقدر ما يهتم بعبادة ربه تبارك 
وتعاىل؛ ألن الرزق مقطوٌع مضمون، وإن كان هذا الكالم ال نعين به أال يسعى املسلم وراء رزقه، 

إمنا  -كما علمتم-رزقه؛ ألن الغاية لكن إمنا نعين أال جيعل الغاية من حياته هو أن يسعى وراء 
  هي عبادة هللا وحده ال شريك.
حينما نلفت النظر إىل االهتمام بتحقيق الغاية الشرعية اليت من -ولكي ال يتبادر إىل ذهن أحٍد 

لكي ال يتبادر إىل ذهن أحٍد أننا نأمر مبا يظنه بعض  -أجلها خلق هللا عز وجل اإلنس واجلن
 حينما ال يسعى وراء الرزق، فأقول: ليس اإلعراض عن السعي وراء الناس أنه توكل على هللا

الرزق توكًال على هللا تبارك وتعاىل؛ وإمنا هو تواكل واعتماٌد على العبد أو على العبيد الذين ال 
ينبغي أن يعتمد املسلم يف حتصيله لرزقه على غري ربه تبارك وتعاىل؛ ذلك ألن السعي وراء الرزق 

وب شرعاً، وبقدر أال يبالغ يف طلب الرزق، ومن املبالغة يف طلب الرزق ما سأدندن باحلد املطل
حوله، وهو أن يطلب الرزق من أي طريٍق كان، ال يهمه أجاءه الرزق بسبٍب حراٍم أو حالٍل، 



فالذي نريده أن السعي وراء حتصيل الرزق بالوسائل املشروعة، وبالقدر املشروع الذي ال جيعله 
ياته كما أحملت إىل ذلك آنفاً، هذا السعي وراء الرزق يعتربه الشارع احلكيم من اجلهاد غايته من ح

  يف سبيل هللا عز وجل.
فقد جاء يف احلديث الصحيح: ( أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان جالساً يوماً وحوله 

حد احلاضرين: لو  أصحابه، حينما مر رجٌل شاٌب جلٌد قوٌي عليه آثار النشاط والشباب، فقال أ
كان هذا يف سبيل هللا ) أي: لو كانت هذه الفتوة وهذا الشباب والقوة يف سبيل هللا عز وجل، 

ذه القوة والفتوة جياهد يف سبيل هللا عز وجل،  يتمىن أحد احلاضرين أن يكون هذا الشاب املار 
غهم هذا احلديث ثانياً، إىل فقال صلى هللا عليه وآله وسلم ملفتاً نظر من حوله أوًال، مث من سيبل

هو من اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل، حيث قال صلى  -كما قلت آنفاً -أن السعي وراء الرزق 
هللا عليه وآله وسلم جميباً ذلك الصحايب الذي متىن أن يكون شباب ذلك الرجل املار وقوته يف 

يسعى على أبوين شيخني  سبيل هللا عز وجل، قال عليه الصالة والسالم: ( إن كان هذا خرج 
  كبريين فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج يسعى على أهله وأوالده الصغار فهو يف سبيل هللا ).
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إذاً: السعي وراء الرزق هو من األمور املرغوب فيها، واليت حظ الشارع احلكيم عليها، ولكن 
ا وسيلة وليست غاية املسلم يف هذه احلياة، إ منا غايته أن يعبد هللا عز وجل وحده على اعتبار أ

ال شريك له، وسعيه وراء الرزق ليتمتع بالقدرة والقوة على القيام مبا فرض هللا عز وجل عليه من 
يف عصرنا هذا من هذا  - مع األسف الشديد-اجلهاد، ليس فقط يف قتال األعداء الذين حرمنا 

ارة بالسوء، اليت تتطلب القيام بكثٍري من اجلهاد، وإمنا على األقل يف اجلهاد جهاد النفس األم
  الصالة اليت هي الركن الثاين بعد الشهادتني يف اإلسالم. -مثالً -الفروض والواجبات، ومنها 

فمن كان هزيًال، ومن كان مريضاً ال يسعى لتقوية بدنه مبا أنعم هللا عليه من رزٍق؛ فقد ال يستطيع 
جلهاد النفسي العام، الذي عرب عنه الرسول عليه أن يقوم مبا فرض هللا عز وجل من عليه ا

السالم يف احلديث الصحيح حني قال: ( اجملاهد من جاهد نفسه هلل ) ويف رواية: ( هواه هلل عز 
إىل أن يكون املسلم قوياً يف جسده، كما هو قوٌي  -كما أحملت آنفاً -وجل ) هذا اجلهاد يتطلب 

  مية .يف عقيدته ويف معانيه اإلميانية اإلسال
  اهتمام اإلسالم بصحة املسلم

قد أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل وجوب حمافظة املسلم على نشاطه وقوته يف بدنه، 
حينما بلغه أن رجًال من أصحابه يبالغ يف طاعة هللا تبارك وتعاىل؛ حيث كان يصلي الليل كله، 



وهذه - صلى هللا عليه وآله وسلم دعاه ويصوم الدهر كله، وال يأيت نساءه، فلما بلغ ذلك النيب
قصة فيها بعض الطول ال جمال اآلن لذكرها بتمامها، إمنا الغرض اآلن أن أذكِّر باهتمام اإلسالم 

فدعاه وقال له عليه السالم: ( إن جلسدك عليك  - بصحة املسلم، وضرورة حمافظته على بدنه
عليك حقاً )، زاد  -أي: من يزورك-  حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولزورك

  يف حديث آخر أو يف قصة أخرى: ( فأعط كل ذي حق حقه ).
وكان يف هذه القصة أن هذا الرجل العابد الزاهد يف الدنيا والذي كان من زهده أنه ملا زوجه أبوه  

طلب هذا  كأنه مل يتزوج، مل يقرب زوجته النشغاله واستغراقه يف وقته كله على عبادة هللا عز وجل
الزاهد العابد من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أن يصوم أكثر مما رخص له يف أول األمر، 

ومل يزل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يزيده يف أياٍم يصومها أكثر مما رخص له يف أول 
اية املطاف: ( صم يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم  األمر، إىل أن قال له يف 

إذا القى )، أي: عدوه، فالنيب صلى  - هنا الشاهد-داود عليه الصالة والسالم، وكان ال يفر 
هللا عليه وآله وسلم وعظ ذلك الصحايب الزاهد بأال يزيد على الصيام نصف الدهر، يصوم يوماً 

وهو صوم داود عليه ويفطر يوماً، وعلل ذلك عليه الصالة والسالم بقوله: ( فإنه أفضل الصيام، 
السالم ) ملاذا قال عليه الصالة والسالم: ( وهو صوم داود )؟ ألنه جاء يف حديٍث يف صحيح 

البخاري : ( كان داود عليه السالم أعبد البشر ) أعبد البشر هو داود نيب هللا، وهو والد 
كمة من هذا سليمان، كان أعبد البشر، ومع ذلك كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وما هي احل

ا  الصيام؟ قال: ( وكان ال يفر إذا القى ) أي: كان جيمع بني أن يعطي لنفسه حقها من عبادة ر
ذه القوة من مقاتلة أعداء هللا  من جهة، وبني أن يعطي جلسده قوته من جهة أخرى؛ ليتمكن 

] لو  251} [البقرة: عز وجل، ولذلك جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: { َوقَـَتَل َداُوُد َجاُلوتَ 
  كان داود عليه السالم يصوم الدهر كله ملا استطاع أن يقضي على ذلك الكافر اجلاحد املنكر.
فإذاً: السعي وراء تقوية اجلسم لطلب الرزق احلالل هذا أمٌر مرغوٌب فيه، واعترب ذلك الشارع 

  .جهاداً يف سبيل هللا عز وجل -كما مسعتم يف قصة الشاب اجللد-احلكيم 
  أمهية مراعاة أحكام الشريعة يف طلب الرزق
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الذي أريد اآلن الدندنة حوله: أنه ليس من اجلهاد يف سبيل هللا أن يطلب املسلم الرزق دون أن 
يلتزم يف طلبه أحكام شريعة ربه عز وجل، أي: ال يسأل إن كان السعي الذي يسعاه أو العمل 

أوًال ليس جماهداً ذلك -زاً شرعاً أو حمرماً شرعاً، هذا الذي يعمله يف سبيل حتصيله لرزقه جائ



اجلهاد الذي وسَّع رسول هللا معناه، فجعل السعي وراء الرزق يف سبيل هللا، هذا الذي يسعى 
- وراء الرزق وال يسأل أحرام هو أم حالل؟ فهو ليس فقط جماهداً وخارجاً يف سبيل هللا، بل هو 

تذكٍر عمالً قول هللا عز وجل املذكور آنفاً: { َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ عاٍص هلل عز وجل، غري م - ثانياً 
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن } [الذاريات: ] فعلى كل مسلم إذا سعى وراء الرزق أال يطلبه إال من 56َواْألِ

  طريٍق أباحه هللا عز وجل، وقد بني ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
كثرية عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم تأمر املسلم بأن يطلب الرزق   ولذلك جاءت أحاديث

من الطريق احلالل، وحتذره أن يكون مكسبه من طريق حرام فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه 
من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه، أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال: ( إن هللا 

وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال: { يَا َأيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن  طيب ال يقبل إال طيباً،
] مث ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الرجل 51الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلاً } [املؤمنون:

مشربه حرام، يطيل السفر، أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء: يا رب، يا رب، ومأكله حرام، و 
وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأىن يستجاب لذلك ) يدعو املسلمون اليوم دعاًء طويالً عريضاً، 

مث ال يستجاب هلم أن ينصرهم هللا عز وجل على عدوهم، ملاذا؟ ألن أكثر املسلمني اليوم ال 
حرام، فهذا يسألون احلالل، وال يبالون من أي طريٍق جاءهم هذا الكسب، أمن طريٍق حالل أم 

احلديث يقول: إن هللا عز وجل جعل من سنته الشرعية أنه ال يستجيب دعاء من كان طالباً 
للرزق بطريٍق حمرم، بل قد أوعده النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إيعاداً خميفاً جداً، حينما قال 

  ب احلرام.عليه الصالة والسالم: ( كل حلٍم نبت من السحت فالنار أوىل به ) أي: من الكس
وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أخرب أمته بأن استحالهلم السعي وراء الرزق بالطرق 

يف   -مع األسف- احملرمة يكون سبباً ألن يذهلم الكفار، ويستعبدوهم الكفار، وهذا أمٌر مشاهد 
تم بالعينة، وأخذمت كثٍري من الديار اإلسالمية، ذلك قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: ( إذا تبايع

أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد يف سبيل هللا؛ سلط هللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم 
حىت ترجعوا إىل دينكم ) فقد ذكر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أن من أسباب تسلط األعداء 

م على الدنيا وانص  - بسبب هذا االنكباب-رافهم على املسلمني وإذالهلم إياهم، إمنا هو انكبا
إىل طلب الرزق بطريق الربا، ومن أنواع الربا ما ذكره عليه الصالة والسالم يف الطرف األول من 

هذا احلديث، أال وهو قوله: ( إذا تبايعتم بالعينة ) نوع من املبايعات الربوية ( وأخذمت أذناب 
لط هللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حىت البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد يف سبيل هللا، س

  ترجعوا إىل دينكم ).
ذه الكلمة جيب على كل مسلم أن  والرجوع إىل الدين معناه واسٌع جداً جداً، ولكن فيما يتعلق 
يرجع يف طلبه للرزق إىل الكسب احلالل، حىت يكون هذا الكسب شفيعاً له فيما إذا دعا ربه أن 

  يستجيب له أو منه دعوته.



سأل هللا عز وجل أن يلهمنا التعرف على ديننا، وأن نعمل بأحكامه، ومن ذلك أن يوفقنا ن
للسعي وراء طلب الرزق احلالل، وأن يبعدنا عن الوسائل احملرمة اليت كثرت يف هذه األيام، إنه 

  مسيع جميب، واحلمد هلل رب العاملني.
  األسئلة
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  حكم عمل أشياء مباحة اجلهات حمرمة
  الالسؤ 

جزاك هللا خرياً، ذكرت أن السعي وراء الرزق احلالل من األمور الواجبة على املسلم، وهناك أمر 
مهم، كثري من املسلمني جيهله، يقول هللا عز وجل: { َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى 

يعمل عمًال حالالً لكن يكون فيه معاونة على ني ] فبعض املسلم2اْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن } [املائدة:
فيكون احملل الذي يريد أن يعمل له  -يفصل أبواب-يعمل يف احلديد  -مثالً -احلرام، فالبع ض 

  حراماً، فهل إذا صنع باباً لذلك احملل يكون عليه إمث؟
  اجلواب

ا، وهذا ما تعرضنا لبيانه يف مناسبات كثرية وكثرية جد اً، من حيمل اخلمر فقط يف اآلية اليت ذكر
يف سيارته فهو ملعون؛ بنص حديث الرسول عليه الصالة والسالم الذي يقول: ( لعن هللا يف 

  اخلمرة عشرة .
وذكر منهم: حاملها واحملمولة إليه )، وهذا احلديث من أحاديث كثرية وكثرية جدًا، تفسر الشطر 

له تبارك وتعاىل: { َوال تـََعاَونُوا َعَلى اْألِمثِْ الثاين من اآلية اليت ذكرها السائل آنفاً أال وهو قو 
] فالذي حيمل اخلمر إىل اخلمارة قد أعان املدمن للخمر على شرب 2َواْلُعْدَواِن } [املائدة:

اخلمر، كما أعان اخلمار على بيع اخلمر، وهكذا، ولذلك فالعمل الذي أصله مباح كما جاء يف 
السيارة أو على الدابة من حيث هو محل بعينه فهو  السؤال ويف اجلواب، وهذا احلمل على

جائز، لكن العربة كما قال عليه الصالة والسالم، يف غري هذه املناسبة: ( إمنا األعمال باخلواتيم ) 
ما مصريها؟ مصريها أن تصل إىل اخلمارة  -مثالً -فاحملمول هذا على هذه اجلاهلة وهي السيارة 

ا، كذلك من حيمل أشخاصاً، نساًء أو رجاًال، إىل السينمات مساعدة للمدمنني للخمر على شر
أو البارات، أو املالهي احملرمة، كل هذا ال جيوز؛ ألنه خيالف اآلية الكرمية: { َوال تـََعاَونُوا َعَلى 

] والبحث يف هذا كثري وكثري جداً، ولعله من املهم لوقوع مجاهري 2اْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن } [املائدة:
يف خمالفة احلديث التايل، أال وهو قوله صلى هللا عليه  -وخباصة التجار منهم- اس اليوم الن



وسلم: ( لعن هللا آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه ) لعن هللا آكل الربا، لكن ما بال موكله؟ 
  ].2ْدَواِن } [املائدة:وما بال الشاهد والكاتب؟ اجلواب يف اآلية: { َوال تـََعاَونُوا َعَلى اْألِمثِْ َواْلعُ 

م حينما  م من عباد هللا الصاحلني، أ لذلك يتوهم كثري من التجار الذين يظنون أنفسهم أ
م أحسنوا بذلك الصنع، كال مث كال! لقد أساءوا  يودعون أمواهلم يف البنوك وال يأخذون الربا، أ

م أعانوا البنك على أن يأكل الربا، والرسول ع ليه الصالة والسالم كما مسعتم بذلك صنعاً؛ أل
يقول: ( لعن هللا آكل الربا وموكله ) أي: مطعمه لغريه، فهذا التاجر أو هؤالء التجار الذين 

م  م ال يأخذون الربا، حسبهم إمثاً أ يودعون أمواهلم يف البنوك، ولو كانوا صادقني يف قوهلم أ
أنه ال جيوز للمسلم أن  - أيضاً - هذا الكالم  يُؤِكلون الربا أولئك الذين يعملون يف البنك، ومعىن

أي: أقل  - مفهوم الكالم هذا!-يكون موظفاً يف البنك، ولو كان القمام، أو الكناس، أو الزبال 
موظف، فلذلك أي موظف يف البنك من املدير إىل الكناس يشملهم هذا النص القرآين، : { َوال 

]مث احلديث النبوي ( لعن هللا آكل الربا، وموكله، 2} [املائدة:تـََعاَونُوا َعَلى اْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن 
  وكاتبه، وشاهديه ).
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واآلن يوجد يف البنك أنواع من التعاون، فليست األنواع حمصورة بالكاتب والشاهد، فاآلن ليس 
 حيلل،  هناك حاجة للشهود أبداً؛ ألن اجلماعة نظموا أمورهم على القانون الغريب الذي ال حيرم وال

كما قال هللا عز وجل يف القرآن الكرمي: { قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوال 
ُ َوَرُسولُُه َوال َيِديُنوَن ِديَن اْحلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعُطوا يََة َعْن اْجلِزْ  ُحيَّرُِموَن َما َحرََّم اهللَّ

  ].29َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن } [التوبة:
والبحث يف هذا طويل جداً، وهناك أنواع من األحاديث رهيبة جداً، كلها تلتقي على نقطة هامة 

ذا القدر الكفاية.   جداً، وهي أنه ال جيوز للمسلم أن يكون عوناً لغريه على ارتكاب منكر، و
  حكم بيع التورق (العينة)

  السؤال
حكم بيع التورق، وهو أن يشرتي الرجل بضاعة من غري نقد من التاجر وهو يريد النقد مث ما 

  يبيعها لغري التاجر نقداً بثمٍن أقل؟
  اجلواب

احلقيقة هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة، التورق اسم مبتدع، أما الذي مساه الرسول عليه 
والصورة كما مسعتم: رجل يريد ماًال، ولتفكك  الصالة والسالم يف احلديث السابق فهو العينة،



عرى املودة واحملبة بني املسلمني فال جيد هذا املسلم من يقرضه قرضاً حسناً، فيذهب ال يريد أن 
ألفاً على أساس أن يوفيها بعد مدة  -مثالً -يذهب إىل البنك؛ ألن هذا ربا مكشوف، أن يأخذ 

يذهب عند التاجر فيشرتي منه حاجة بألف ليس بالنقد،  مسماة ألفاً ومائة أو أقل أو أكثر، وإمنا
وإمنا كما يقولون اليوم: بالتقسيط، مث بعد أن يشرتيها بألف يعود فيبيعها للبائع له بثمامنائة، 

فيسجل عليه املقدار الذي اشرتاه من قبل بألف وزيادة، ويأخذ مقابل األلف وزيادة مثامنائة، هذا 
ن من الربا، ملاذا؟ ألن الفرق شاسع جداً، ففي البنك تأخذ مائة على ربا، ويصح يل أن أقول: ألع

أن تويف مائة ومخسة أو مائة وعشرة، أما هنا فالفرق باهظ جداً، فهذا النوع من االحتيال على ما 
حرم هللا عز وجل، ولذلك فبيع العينة أو التورق هذا أشد حرمة من الربا املكشوف، ال نريد أن 

شوف فهو ملعون كما مسعتم وحسبه إمثاً، لكن االحتيال على أكل الربا تلحق نبيح الربا املك
  بصاحبه لعنة أخرى؛ ألنه: أوًال: يأكل الربا، فهو ملعون بنص احلديث السابق.

ثانياً: حيتال على أكل الربا، وهذه لعنة أخرى، من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله عليه الصالة 
ا، وإن هللا والسالم: ( لعن هللا اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها مث باعوها وأكلوا أمثا

إذا حرم أكل شيء حرم مثنه ) احلديث أوًال: يشري إىل عقوبة كان هللا عز وجل فرضها على 
م، من ذلك كما قال عز وجل: {  اليهود بسبب ظلمهم ألنفسهم، وتعديهم على شريعة ر

] حرم هللا على اليهود 160رَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم } [النساء:فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا حَ 
بسبب ظلمهم، وقتلهم األنبياء بغري حق، حرم عليهم أشياء هي يف أصلها حالل، قال تعاىل: { 

]، منها الشحوم، فقال 160لنساء:فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم } [ا
عليه الصالة والسالم يف احلديث السابق: ( لعن هللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) 

ما معىن مجلوها؟ أي: أذابوها، وضعوها يف القدور وأوقدوا النار من حتتها فساخت وذابت، 
الشكل خيرج احملرم إىل  فصارت يف شكل آخر غري الشكل األول، زين هلم الشيطان بأن تغيري

دائرة احلالل، وهذا لعب على األحكام الشرعية واحتيال عليها، لذلك قال عليه الصالة 
مث باعوها وأكلوا  -أي أذابوها-والسالم: ( لعن هللا اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها 

ا، وإن هللا إذا حرم أكل شيء حرم مثنه ).   أمثا
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حمرم، واالحتيال على أكل الربا حمرم مرة أخرى، وآكل الربا ملعون، واحملتال على إذاً: أكل الربا 
أكل الربا ملعون مرة أخرى، لذلك فالتورق هذا أو بيع العينة ال جيوز مضاعفًة أوًال: ألنه يطعم 

  الربا، وذلك البائع يأكل الربا.



ما تواطأا واتفقا على استحالل ما حرم هللا، فوقع ا يف نفس احليلة اليت وقعت اليهود وثانياً: أل
  فيها من قبل.

  حكم بيع اإليشار
  السؤال

مع العلم أن اإليشار بيعه ليس  -الذي يوضع على الرأس يا شيخ-ما حكم من يبيع اإليشار 
حمرماً للنساء الاليت خيرجن فيه كاسيات عاريات، وكذلك املالبس األخرى، وهو يرى املرأة اليت 

  ؟تشرتيه كاسية عارية
  اجلواب

أظن أن جواب هذا السؤال يفهم مما سبق بوضوح، ولكن قد يتطلب األمر شيئاً من التوضيح، 
الشيء الذي يباع كاإليشار الوارد يف السؤال، قد يستعمل فيما هو مباح وقد يستعمل فيما هو 

وع هذا؛ حمرم، فهنا ينظر إىل األمر مبنظارين اثنني: األول: إذا كان الغالب على استعمال املبي
سواًء كان اإليشار أو غريه، إذا كان استعماله فيما حرم هللا فبيعه حرام، وإذا كان الغالب 

  استعماله فيما أباح هللا فبيعه حالل.
  هذا املنظار األول.

بنفس النظام السابق، فإذا كان  -إىل الشخص الذي يباع له-املنظار الثاين: ينظر إىل املبيوع له 
ن هذا الشاري هلذه احلاجة يستعملها فيما حرمها هللا، فبيعه إياها حرام وإال يغلب على البائع أ

فحالل، ال بد من هذا التفصيل؛ حىت ال يكون اإلنسان واقعاً فيما حرم هللا باسم أنه حالل أو 
  على العكس متاماً.

  معىن حديث: (ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه)
  السؤال

يب صلى هللا عليه وسلم: ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ما ترمجة حديث الن
  )؟

  اجلواب
أوًال: ( ال يؤمن أحدكم ) هذا النفي ليس نفياً لإلميان املطلق، حبيث أنه يعين: يكون كافراً إذا  
د من كان ال حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه، وإمنا املعىن: ال يؤمن إمياناً كامًال، وبال شك ال ب
أن يقيد احلديث لفظاً؛ ألنه ورد، ومعًىن؛ ألنه هو املعىن املقصود من هذه الرواية املشهورة، 

والرواية املشهورة يف احلديث هي كما مسعتم آنفاً: ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب 
  لنفسه ) هكذا احلديث يف الصحيحني .

اين له، وهو: ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب لكن جاء احلديث بزيادة موضحة للمعىن الذي ال ث
ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري )، ألن احلديث على إطالقه قد يشمل ما ليس خرياً، فمثًال: رجل 



  يشتهي أن يدخل السينما، فهو حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه، ال.
رواية صحيحة، كما هذا املعىن ال يرد يف بال املسلم، لكن القيد الذي جاء يف آخر احلديث ويف 

ذه احملبة اليت إذا مل تتوفر  يقال اليوم: هذه الرواية تضع النقاط على احلروف، تبني أن املقصود 
  يف قلب املسلم يكون إميانه ناقصاً، وهو أن حيب ألخيه املسلم من اخلري ما حيب لنفسه.

غة العربية، أي علم نافع، مثًال: أنت عندك علم نافع، كالعلم بالكتاب والسنة، وبالتالوة، وبالل
فأنت ال جيوز أن تتمىن أن تظل وحيداً يف علمك هذا؛ بل جيب عليك أن تتمىن ذلك لكل 

  مسلم؛ ألنه خري، فإن مل تفعل فإميانك ناقص، وعلى ذلك فقس.
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فمعىن إذاً: ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري ) إذا افرتضنا مسلماً يرى 
جاراً له فقرياً، مث يتمىن له أن يظل فقرياً معدماً، وال يتمىن له من املال الذي أعطاه هللا إياه، وهذا 

]، 8من طبيعة اإلنسان كما قال رب األنام يف القرآن: { َوِإنَُّه ِحلُبِّ اْخلَْريِ َلَشِديٌد } [العاديات:
قري فقراً مدقعاً؛ عليه أن يتمىن له من اخلري هنا هو املال، هذا اجلار الغين حينما يرى جاره الف

املال مثل ما له، ولكن عطفاً على حبٍث سبق: إذا كان كسبه من حرام فإياه أن يتمناه جلاره 
الفقري، وإمنا قبل كل شيء جيب أن يتمىن لنفسه املال احلالل، مث يتمناه للمسلم؛ حىت يصدق 

  ا حيب لنفسه من اخلري ).عليه هذا احلديث: ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه م
  حكم العمل يف مصانع األلعاب البالستيكية اجملسمة

  السؤال
  بارك هللا فيكم: ما حكم العمل يف شركة لصناعة األلعاب البالستيكية وهي أشكال احليوانات؟

  اجلواب
ال توجهوا أسئلة متكررة، األلفاظ متغرية واملعاين  -بارك هللا فيكم-سبق اجلواب عن هذا 

دة، هذا السؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع خمالفة اآلية الكرمية: { َوال تـََعاَونُوا َعَلى متح
] صنع الدمى وألعاب األطفال هذه ال جيوز صنعها إال يف بيت 2اْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن } [املائدة:

  املسلم، فال مانع من صنع ذلك؛ انطالقاً أو متسكاً حبديث عائشة .
ا، وتعميمها يف بيوت املسلمني، وخباصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار  أما صنعها واملتاجرة 

م وتقاليدهم، فهذا بال شك من أشد احملرمات يف اإلسالم، فال جيوز أن يعمل  وألذواقهم ولعادا
  يف مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن باهلل ورسوله.

  التوفيق بني العمل والقدر



  السؤال
  األمور املقدرة على اإلنسان جربًا؟هل الزواج من 

  اجلواب
هذا سؤال قدمي لكنه حديث يف التعبري، هذا كمن يقول: هل السعادة والشقاوة مقدرة للعبد أم 

ال؟ أما اجلواب العقلي والشرعي يف آن واحد، فهو أن كل شيء بقدر، والزواج إما أن يكون 
زواجاً شرعياً فهو خري، وإن كان زواجاً بدعياً زواجاً شرعياً أو أن يكون زواجاً بدعياً، فإن كان 

  فهو شٌر، فهل اخلري والشر مقدر على اإلنسان؟ اجلواب: نعم.
كل شيء بقدر، كما جاء يف احلديث الصحيح: ( كل شيء بقدر، حىت العجز والكيس ) ولكن 

ال إذا كان كل شيء بقدر حىت السعادة والشقاوة فلم العمل؟ لقد ذكروا للرسول هذا السؤ 
م عليه  حينما أخربهم بأن كل شيء مستطر، كل شيء مسجل، قالوا له: ففيم العمل؟ فأجا

الصالة والسالم، وهذا هو اجلواب احلكم الفصل الذي ال جواب بعده ولكن ملن فهمه، قال 
عليه الصالة والسالم: ( اعملوا فكل ميسر ملا خلق له، فمن كان من أهل اجلنة فسيعمل بعمل 

ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار، مث قرأ قوله تبارك وتعاىل: { َفَأمَّا َمْن  أهل اجلنة،
ُرُه ِلْلُيْسَرى * َوَأمَّا َمْن خبََِل َواْستَـْغَىن * وََكذََّب بِاحلُْ  ْسَىن َأْعَطى َواتـََّقى * َوَصدََّق بِاْحلُْسَىن * َفَسنُـَيسِّ

ُرُه ِلْلُعْسَرى } [ال   ] ) إذاً كل ميسر ملا خلق له.10- 5ليل:* َفَسنُـَيسِّ
بالنسبة للسؤال السابق: من كان يريد اخلري فيسعى إليه ويتزوج الزواج املشروع، ومن كان يريد 

إليه ويتزوج بزواج غري مشروع، كٌل ميسر ملا خلق له، لذلك ال يقولن  -أيضاً -الشر يسعى 
أتعب نفسي وأصلي وأصوم وأنا سعيد؟ أو  أحدكم: إذا كانت السعادة مكتوبة يل فإذاً ملاذا أنا

ال أمتتع مبالذ احلياة كلها وال أتعب نفسي  - أيضاً -ملاذا  -ال مسح هللا-إذا كنت كتبت شقياً 
  بصالة وعبادة وصيام .
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إخل؟ اجلواب: إن كنت صادقاً مع نفسك فقل كل شيء مثل السعادة والشقاوة، وسابقاً ذكرنا أن 
مما سجل كالسعادة والشقاوة، كل  -أيضاً -ذا تسعى وراء الرزق؟! والرزق الرزق سيأيت، فلما

شيء مسطر، فلماذا تسعى وراء الرزق؟! ألنك تعلم أنك إن مل تسع مل يأتك، فهنا أنت معتزيل، 
أي: تؤمن باألسباب، أما هناك فأنت جربي فيما يتعلق بالسعادة؛ ألنك ال تعمل؛ ألنه إن كان 

يد، وإن كان مكتوباً شقي فأنت شقي، وإن كان مكتوباً فقري فأنت فقري، مكتوباً سعيد فأنت سع
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن  فلماذا تسعى؟ ال بد من السعي، قال تعاىل: { َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ



َمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن نُرِيُد مثَُّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموماً َمْدُحوراً * وَ 
] لذلك ال بد من السعي وراء اخلري، وال بد 19-18فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكوراً } [اإلسراء:

من االبتعاد عن الشر، وهللا عز وجل حبكمته قدر أن يعطي لكل إنسان ما يسعى إليه، كما قال 
  ] .69َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا } [العنكبوت:تعاىل: { 
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